
 

 

 

 

 

ඉතිශාවය - I 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I ක ොටව 
 

1. (අ) ඳශත (i) යටතේ ඇති ඓතිශාසික වථ්ාන සියල් ම වඳයා ඇති ශ්රී ාකා සිතියති ද ද (ii) යටතේ දක්ලා 
ඇති ඓතිශාසික ව්ථාන සියල් ම වඳයා ඇති තෝක සිතියි තකොටතව ද ද කුණු කර නි කරන්න. 

(i) අඹන් ගග, හුරුළු ලැල, ඳල්ලාක, ගිිශතිේථ, උඩමල්, මිනිතේ ඇෂ, අලිග, තඳොතෂොන්නරුල, 
නාගදීඳය, ගල්ඔය, තශෝපිටිගමුල, කිමල්තතොට.                (කුණු 12 යි) 

(ii) තගෝල, රතු මුහුද, සින්දු ගඟ, නාගවාකි, ජිතනෝලා, තෙරුවම.              (කුණු 06 යි) 
 
(ආ)  (i) ඳශත A,B,C ශා D යටතේ දක්ලා ඇති ඓතිශාසික තතොරතුරු ලට අදාෂ පිළිතුරු අනුපිළිතලළින්   

ඔතේ පිළිතුරු ඳත්රතේ  ලියා දක්ලන්න. 
A - තෙලිග දෂදා මැඳුරක් කරලා දන්ත ධාතූන් ලශන්තවේ තැන්ඳේ කර වූ රෙතුමා. 
B - රෙතුමා ශා ප්රධාන නිෂධාීනන්තගන් වැදුිේ rdෙවභාල. 
C - ලැඩලවි වමතේ  දී රජුට අයේ ඉඩි ල ලගා කිීනම තලනුතලන් අය කෂ ෙද්ද. 
D - නාච්චදල ලැල විෙන්ධ ගාගාල.                  (කුණු 04 යි) 

 

 A වශ B  යටතේ දක්ලා ඇති පින්තූර අධයයනය තකොට, අවා ඇති ප්රන්ලට පිළිතුරු අාක 
අනුපිළිතලළින් ඔතේ පිළිතුරු ඳත්රතේ  ලියන්න.  
(ii)      1. ‘A’ අක්රතයන් දක්තලන නිර්මාණය කුමක් ද? 
 2. එය yuqù weති ප්රතද්ය කුමක් ද? 
 3. එම නිර්මාණය අයේ ලන කාලකලානුල කුමක් ද? 

  4. තමය භාවිතා කර ඇේතේ කවුරුන් වශා ද ?     (කුණු 04 යි) 
  
               A 

  (iii)  1. ‘B’ රූඳතයන් දැක්තලන රෙතුමා කවුද? 
   2. ලර්තමානතේ  තමය දක්නට ැතෙන ව්ථානය කුමක් ද ? 
   3. තම;=ud úiska mQcdjla lrk ,oafoa l=uk ia:dkhlg o? 
   4. ful< úfoaY iïnkaO;d meje;ajQ rg l=ulao? 

    (කුණු 04 යි) 
 

 
                                                              -01-                                                                B 

වැකිය යුතුයි: 

 I තකොටතවේ ප්ර්න අාක 1 අනිලාර්ය තේ. 
 II තකොටසින් ප්ර්න ශතර ට ද,  III තකොටසින් ප්ර්න එ  ට ද පිළිතුරු වඳයන්න. 
 පිළිතුරු වැඳයිය යුතු මුළු ප්ර්න වා්යාල ශයකි. 

 

i.  
අධ්යාපන අ අමාතයාාංය 
fy;tp mikr;R 

Ministry of Education 

අධ්යාපන අ කපන ො ස වශති  පන ර (වාමාඅය කපන ෂ) ිභාායය-2019.  
fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu(rhjhuz ju)g; guPl;ir 
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination. 

 
ඉතිශාවය          II 
tuyhW  II 
History            II 

පන ැය තුඅයි. 
%d;W kzpj;jpahyk; 
Three hours. 

33    S    II  NEW 

අමතර කියවීම්  ාය       -  මිනිත්තු 10 යි.  
Nkyjpf thrpg;G Neuk;   -  10 epkplk;. 
Additional Reading Time      -  10 minutes. 

අමතර කියවීම් ප්රනඅ පන රය කියලා ප්රනඅ කත රා යැීමමටත් ිළිතතුු  ිවවීකම් ී  ප්රමුඛතත්ලය 

කෙඅ ප්රනඅ වාංිභධ්ාඅය  ර යැීමමටත් කයොොය්නඅ. 

 

 

කපන රහුු  පන රීක්ණය 
khjpup tpdhj;jhs; 

Modal Paper 

 



II ක ොටව 
 
2. (i) ප්රාග් ඓ ඓතිශාසික යුගතේ  ති බ ෙලට ශමු  ඇ ඇති තලරෂාරිත එළිමශන් ලාවවථ්ාන තුඅක් නි කරන්න. 

           (කුණු 03 යි) 
   (ii) ප්රාග් ඓ ඓතිශාසික යුගතේ  වතලේ වූ කාන්තාලන්තග් ඓ ීනර ව්ලභාලතේ  දක්නට ැණුණු ක්ණ කෙ ක්  

වශන් කරන්න.                    (කුණු 04 යි)
                

   (iii)  A - තද්ඳාන ෙය මධයගත  ඇතමදී ‘ආකමන්දාල’ තව ශැඳින්වූතේ  කුමක් ද?        (කුණු 01 යි) 
           B  - ඳැරණි ශ්රී ාකාතේ රාෙය උරුමය ැණුණු ආකාර කෙ ක් නිදසුන් තදමින් දක්ලන්න. (කුණු 04 යි) 
 

   (iv) ප්රාග් ඓ ඓතිශාසික මානලයාතග් ඓ ශා පර්ල ඓතිශාසික යුගතේ  වතලේ වූ මානලයාතග් ඓ ඳශත වශන් අා ල  
     දක්නට ැණුණු තලනව්කි තකටිතයන් meyeÈ,s කරන්න.  

A ලාවව්ථාන. 
B ආශාර රටාල.          (කුණු 06යි) 

 
3. (i) තමරට ක්රියාේමක වූ දකුණු ඉන්දීයානු විභලයක් ඇති තලෂ වාවිධාන තුඅක් වශන් කරන්න. 

(කුණු 03යි) 
   (ii) තගොඩනැගිලි වෑදීම වශ උදයාන අාකරණය විෙන්ධතයන් ඉතා ඉශෂ දැනුමක් අතේ ඳැරණි වමාෙය  
  තුෂ ඳැලැති ෙලට නිදසුන් කෙ ක් වශන් කරන්න.     (කුණු 04යි) 
 

  (iii) A - ඳශත වශන් කරුණු ඇතුෂේ ලන තවල්ලිපි තමොනලාදැ’යි ලියන්න. 
1. රට අභයන්තරතේ  තලෂාම මැනවින් ඳලේලාතගන යාම පිළිෙල, 
2. ලැේ ලලින් තගොවිතැන් කරන කුඹුරු ල සි දනැටි  ඇ මිව මුා ඇට ලැපිීනම තනොකෂ යුතු ෙල, 

         B  - b;sydih wOHhkh lsÍfïÈ uQ,dY%hla f,i fi,a,amsj, jeo.;alu fláfhka meyeÈ,s  
           lrkak                                                                              (කුණු 05යි) 
(iv)  zb;du;a wE; ld,hl isg ,xldfõ ck j¾. w;r iyÔjkh b;d by< uÜgul mej;skZ  
      fï nj ikd: lsÍu i`oyd lreKq ;=kla weiqßka úia;r lrkak            (කුණු 06යි) 
 
 
4.(i) පුරාණ කාතේ  තෙෞද්ධ විශාරාරාමල විසූ භික්ෂූන් ලශන්තවේාතග් ඓ ප්රතයෝෙනය වශා ඉඳි lරන ද    
       තඳොකුණු තුඅක් නි කරන්න.                                                                                           (කුණු 03යි) 

 

  (ii) ඳශත A,B,C ශා D  ලලින් දැක්තලන ඳැරණි තාක්ණය ශා විෙන්ධ නිර්මාණ fudkලාදැයි  
අනුපිළිතලළින් දක්ලන්න. 
A - ව්ලාභාවික ල ෙනනය ලන පීඩනය නිවා ඉශෂට එවතලන ෙ ක තේ උව තලනව් කිීනම. 
B - අකුණු වැර ලැදීති අනතුරුලලින් තගොඩනැගිලි ආරක්ා කර ගැනීති විදයාේමක ආතද්ය. 
C - වාකීර්ණ යකර්ම වශා තමලි භාවිතය. 
D - තඳො තෂොලට ිොකාර ඇතමන් ලව්තුල මඟින් තඳොතෂොල මත ඇති කරන පීඩනය අලම කර  

                 තගොඩනැගිලි ඉඳිකිීනම.        (කුණු 04යි) 
 

 (iii) ලැේ ෙැිම ඉඳිකිීනති දි වැලිකිලිමේ වූ කරුණු කෙ ක් ඇසුතරන් ඳැශැදිලි කරන්න.  (කුණු 05යි) 
 

 (iv) ඳැරණි ශ්රී ාකාතේ මැටි ෙඳුන් තැනීම ශා ආභරණ තැනීම වශා දියුණු තාක්ණයක් භාවිතා කෂ ආකාරය  
       නිදසුන් ඇසුතරන් ඳැශැදිලි කරන්න.                     (කුණු 06යි) 
 
5.(i) bx.%Sis cd;slhka Y%S ,xldj flfrys wjOdkh fhduq lsÍug fya;= jQ lreKq ;=kla i`oyka lrkak  

(කුණු 03යි) 
 
  (ii) bx.%siskaf.a ¥; .uka w;r my; oelafjk mqoa.,hka jeo.;a fõ fudjqkaf.a .ufka wruqK yd  
     m%;sM, fjk fjku i`oyka lrkak 
       1782 È yshq fndhsâ - 
       1795 È frdn¾Ü wekavDDia -                   (කුණු 04යි) 

 

 (iii) l%s'j' 1818 ksoyia igfka m%;sM, folla fláfhka úia;r lrkak                                      (කුණු 05යි) 
 

 (iv) l%s'j' 1848 ksoyia igkg flda,anDDla - leurka m%;sixialrK n,mEï we;s lf<ah  
     fï ms<sn`o Tfí woyia lreKq ;=kla weiqßka úia;r lrkak                (කුණු 06යි) 
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6.(i) my; i`oyka m%ldYk uqøKh l< ixúOdk i`oyka lrkak 
      1832 udisl ;E.a. -  
         1840 ,xld ksOdkh -  
      1842 Wr., -                                                                            (කුණු 03යි) 

 

  (ii) Y%S ,xldfõ 1912 l%shd;aul jQ wuoHm jHdmdrfha lemSfmfkk ,laIK y;rla  

     ,shkak                                                                                                                        (කුණු 04යි) 
 

 (iii) fvdkfuda¾ wdKavql%u m%;sixialrKfha lemS fmfkk ,laIK folla fláfhka  
      meyeÈ,s lrkak                                                                          (කුණු 05යි) 
 

 (iv) A 1935 jif¾È iuiudc mlaIh msysgqjd .;a kdhlhska fofofkl= kï lrkak 
        B Y%S ,xldfõ l%shd;aul jQ ksoyi i`oyd Woaf>daIK j,È ziQßhu,a jHdmdrhZ l%shd;aul jQ  
        wdldrh fláfhka meyeÈ,s lrkak                                                              (කුණු 06යි) 
 
 
7.(i) Y%S ,xldfõ 1972 wdKavql%u jHjia:dfõ uQ,sl ,laIK ;=kla i`oyka lrkak          (කුණු 03යි) 

 

  (ii) Y%S ,xldfõ 1972 wdKavql%u jHjia:dj wkqj md¾,sfïka;=j i;= n,;, y;rla  
     ,shkak                                                       (කුණු 04යි) 

 

 (iii) Y%S ,xldfõ 1978 wdKavql%u jHjia:dj wkqj Pkao úuiSï l%u folla fláfhka 
     úia;r lrkak                                                                                                                                        (කුණු 05යි) 
 

 (iv) Y%S ,xldfõ ksoyiska miq isÿ jQ ixj¾Ok lghq;= ms<sn`o my; lrKq Tiafia  
     úia;r lrkak  

 lDIsl¾udka; ixj¾Okh 

 wOHdmkh 

 iudc iqNidOkh                                                              (කුණු 06යි) 
 
 
 

III ක ොටව 
 

8. (i) තලෂ ශා ලාණිෙ කටයුතු ල දියුණුල නිවා ඉතාලිතේ  බි ද වූ නගර තුඅක් නි කරන්න.  (කුණු 04යි) 
 
   (ii) ඳශත දැක්තලන දෑ තොලට දායාද කෂ පුද්ගයින්තග් ඓ නි A,B,C ශා D අනුපිළිතලළින් ලියන්න. 

A - ගුරුේලාකර්ණ නියමය. 
B - දුර දක්නය. 
C - ග්රශතෝක සූර්යා ලටා ඉලිේවාකාරල ගමන් කරන ෙල. 
D - රුධිර වාවරණ ඳද්ධතිය පිළිෙල තතොරතුරු තව ඇම.     (කුණු 04යි) 

 
  (iii) කාර්මික විේලය තශේතුතකොටතගන වාමාවතය තක්්ත්රය තුෂ ඇති වූ යශඳේ ෙඳෑි එ ක් විව්තර  
         කරන්න.            (කුණු 05යි) 
  
  (iv) කාර්මික විේලය ශ්රී ාකාල තකතර ද ඇති කරන ද ෙඳෑම කරුණු තුඅක් ඇසුරින් උදාශරණ ව දතල      
         ඳැශැදිලි කරන්න.          (කුණු 05යි) 
 
 
9.(i) hqfrdamShhka weußldfõ ckmo msysgqùug n, mE fya;= ;=kla i`oyka lrkak       (කුණු 03යි) 

 

  (ii) A zrch kï uuhsZ m%ldYh l< rc;=ud ljqrekao @ 
     B m%xY úma,jhg n,mE wd¾Ól fya;= ;=kla i`oyka lrkak                                   (කුණු 04යි) 

 

 (iii) m<uq f,dal ix.%dufha pQÈ;hd jQ c¾ukshg j¾fia,aia .súiqfuka mekjQ o`vqjï folla  
     fláfhka meyeÈ,s lrkak                                                                                                             (කුණු 05යි) 
 

 (iv) fojk f,dal ix.%duh ksid we;s jQ m%;sM, ;=kla fláfhka úia;r lrkak         (කුණු 06යි) 
 

))) 


